
Mais uma vez, António Grincho Ribeiro preside 
ao jantar de abertura da UV. O Presidente da 
Câmara Municipal de Castelo de Vide é um grande 
entusiasta desta iniciativa e assegura-nos que “esta 
é uma semana que dá mais vida a Castelo de Vide”. 

20H00 – Jantar de Boas-Vindas com o
  Dr. António Ribeiro
  Presidente da CM de Castelo de Vide

22H00 – Reunião dos Grupos de Trabalho

23H30 – Reunião com os Coordenadores

Hoje 
não 
percas!
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Bem-Vindos!
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Um amigo da UV

Este é o sétimo ano de Universidade de Verão. 
O Director Carlos Coelho e a sua equipa renovam o desafio: aproveita ao 
máximo esta semana de formação e companheirismo!

Eu sou o Jornal da Universidade de Verão e 
estou de volta!  Sou distribuído diariamente 
e trago-te as principais notícias da UV.
As minhas páginas divulgam o trabalho, as 
ideias e a criatividade dos alunos e grupos da 
UV, bem como um resumo dos eventos da 
semana.

Sou um jornal construído por ti, por isso:

- Responde às entrevistas
- Entrega-me as tuas perguntas por escrito
- Diz-me o que achas mais curioso
- Dá-me as tuas sugestões

NÃO HESITES EM FALAR COMIGO!

Consulta a nossa intranet: 
http://uv2009

É já tradição que a simpática e diligente equipa do hotel Sol e Serra 
dê as boas-vindas aos novos alunos. 
Ao Director Jacinto Guerreiro e a toda a sua equipa, agradecemos a 
habitual hospitalidade.

expectativas 
A UV honra-se do seu plano curricular. 
São aulas e conferências com prestigiadas 
figuras da política nacional, académicos de 
renome e personalidades da sociedade civil.
O JUV perguntou a alguns membros do staff que 
eventos mais os atraem.

Frederico Carvalho – UV TV
O jantar com o Dr. Marques Mendes será um dos 
pontos altos. Realço o seu à-vontade com os jovens e a 
tónica que tem dado aos valores e à ética.

José Baptista – Relações Públicas
Considero a Dra. Suzana Toscano uma das mulheres 
mais bem preparadas da actual cena política. Tenho 
particular interesse em ouvi-la.

Nélson Faria – Avaliador
Gosto muito dos temas internacionais e o Dr. Miguel 
Monjardino é uma autoridade na matéria. Sei que 
vamos todos aprender muito na aula de amanhã.

CASTELO DE VIDE, 
ONCE MORE!

É muito bonita esta terra que nos 
acolhe.

E muito antiga também, como poderás 
verificar no passeio à vila.

A hospitalidade, a beleza e a quietude 
destas paragens fazem-nos repetir a 
escolha a cada ano que passa.

Momento 
de grande 
responsabilidade

O Secretário-Geral do PSD afirma 
que “a política deve ser exercida 
com seriedade e competência, em 
nome de convicções”.

A sua receita é a “aposta dos partidos 
na formação, segundo critérios de 
exigência e responsabilidade”. E é 
nessa esteira, refere Luís Marques 
Guedes, que a UV tem caminhado.

Mas Luís Marques Guedes deixou 
também uma nota de exigência: 
“O PSD atravessa um momento 
de grande responsabilidade e 
os ensinamentos desta UV em 
particular podem e devem ser 
potenciados”.
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Carlos Coelho
Director da Universidade de Verão

Pedro Rodrigues
Presidente da JSD

Sejam bem vindos à 
Universidade de Verão.

A vossa presença nesta Universidade de 
Verão significa um interesse pela vida 
económica e social e pela actividade 
política, que não se pode deixar de 
sublinhar.

Estou certo que esta semana 
corresponderá às vossas expectativas. 
Este ano, mais uma vez, foi possível 
reunir um conjunto de personalidades, Alexandre Relvas

Presidente do Instituto Francisco 
Sá Carneiro

Parabéns por teres sido seleccionada (o) 
para participar na Universidade de Verão 
de 2009. A partir de hoje fazes parte da 
grande família UV.

É com enorme prazer que te dou as 
boas vindas à Universidade de Verão e a 
Castelo de Vide.

A formação política é uma das 
principais prioridades da JSD, sendo a 
Universidade de Verão um instrumento 
fundamental para o cumprimento desse 
objectivo.

Desde 2003 que a JSD participa na 
organização da Universidade de Verão 
com enorme dedicação e orgulho. 

Fazes parte de um grupo restrito de 

Os participantes da Universidade de 
Verão são uma verdadeira selecção 
nacional. São a esperança de uma família 
política que, ao contrário de outras, não 
se resigna a repetir os mesmos erros 
e tem apostado no rejuvenescimento 
das suas estruturas, bem como na 
qualificação dos quadros políticos. 

Esta 7ª edição acontece num momento 
político particularmente exigente: o País 
espera que sejamos uma alternativa 
séria e credível. Também aqui em 

Castelo de Vide queremos contribuir 
para esse objectivo. 

Com o nosso programa de rigor e os 
reputados especialistas convidados, 
vamos aprofundar o debate sobre 
os grandes problemas nacionais 
e internacionais, estimulando a 
intervenção cívica e democrática.

Convido-vos assim a participar 
activamente na UV 2009, quer em grupo 
quer individualmente.

Caras e Caros alunos,
que permitem garantir um programa 
de grande qualidade.

Não quero também deixar de felicitar 
a organização desta sétima edição da 
Universidade, em particular o Carlos 
Coelho, cujo excelente trabalho ao 
longo dos anos conferiu a esta semana 
um lugar de destaque na vida política 
nacional.

Cara (o) amiga (o),
jovens a quem foi dada a oportunidade 
de participar na melhor academia 
política do nosso país.

Durante a próxima semana terás a 
oportunidade de reflectir sobre alguns 
dos principais desafios que se colocam 
ao nosso futuro colectivo, assim como 
terás a oportunidade de ouvir os maiores 
especialistas nas mais diversas áreas.

Mas esperar-te-ão também alguns 
momentos de convívio e descon-
tracção.
 
Com responsabilidade e com o espírito 
irreverente, que caracteriza um jovem 
social-democrata espero que aproveites 
ao máximo esta oportunidade.

Sê bem-vindo!

LÉXICO 
DA UV

Os termos mais usados na UV

ACHEI CURIOSO: tudo o que te suscitar 
interesse, estranheza, perplexidade, já 
sabes: escreve-o e entrega ao JUV.

AULAS: também chamadas “temas”. São 
as sessões da manhã e da tarde com 
oradores de primeira linha. 

BRINDE: no início de cada Jantar-
Conferência um grupo sorteado saudará 
o convidado da noite com um Brinde.

CASTELO DE VIDE: a terra que nos acolhe 
foi tomada aos Mouros em 1148. Teve 
vários donos até adquirir foral próprio, em 
1310, após a construção do seu Castelo.

“CATCH THE EYE”: são as perguntas 
individuais, segundo o sistema de 
“braço no ar”. Após as perguntas dos 
grupos tenta a tua sorte. Nessa fase 
deves ser rápido: quer a fazer sinal quer 
a formular a pergunta!

COORDENADOR: é o porta-voz do 
grupo. Orienta as reuniões e assegura a 
distribuição equitativa das intervenções 
pelos membros do grupo.

INTRANET: a ferramenta mais impor-
tante da UV.  Acede em http://uv2009

PERGUNTAS POR ESCRITO: 12 persona-
lidades respondem-te por escrito. Dirige 
“Uma pergunta para”: pode ser que a tua 
pergunta seja a escolhida pelo convidado.

PONTUAÇÃO: um clássico da UV. Finda 
a aula, o Director e o Presidente da JSD 
acompanham o orador até à saída: nessa 
altura podes pontuar a aula de 1 a 5.

RONDA DE PERGUNTAS: em cada 
sessão o orador responde aos grupos. 
No final da sua intervenção, o convidado 
enfrenta a ronda de perguntas feitas 
por cada equipa.

SUGESTÕES:  as tuas sugestões são a base 
de muitas melhorias que introduzimos 
na UV. Não hesites em ajudar-nos.

UV TV: foi uma das inovações do ano 
passado. O televisor do teu quarto  traz-
te os conteúdos da UV.

Os vossos Conselheiros

Cada Conselheiro tem a seu cargo duas equipas. 
A sua missão é acompanhar o trabalho dos 
grupos, estar por perto nas diversas actividades 
e esclarecer as dúvidas que possam surgir.
O Conselheiro vela também pelo cumprimento 
das regras da UV.

Elisabete Oliveira
- Amarelo 
- Verde

Joana Barata Lopes
- Encarnado
- Rosa

Jorge Varela
- Azul
- Laranja

Nuno Matias 
- Castanho
- Roxo

Paulo Pinheiro
- Bege
- Cinzento



O

(As memórias e os conselhos de antigos alunos da UV)

Conta-me 
como foi…

“SOLIDARIEDADE”
Nuno Leão, UV 2003 

Foi há 6 anos que fiz a minha UV. Lembro 
a inesquecível dinâmica criada pelo Reitor 
Carlos Coelho e sua equipa, bem como a 
amizade, as aulas, trabalhos e jantares.
Recordo aqui um momento de união à volta 

de um companheiro que viu em directo pela televisão a sua 
casa arder nos incêndios de 2003. 
Aproveitem bem a vossa UV, sempre dentro do espírito do com-
panheirismo, da social-democracia e da pontualidade!
E lembrem-se: só se vai à UV uma vez!

“REFLEXÃO”
Ana Miguel, UV 2004

A Universidade de Verão é hoje referên-
cia na reflexão sobre a nossa sociedade e posicionamento dos 
Jovens quanto à resposta a dar. 
O maior desafio que se coloca à política actual será o de encon-
trar caminhos novos de cooperação, num semear de conheci-
mento que está na raiz histórica da própria Universidade.
Aluna e Conselheira da UV em três edições, tenho confiança que 
o seu espírito continuará a reinar, para bem dos que este ano 
a frequentarão e a quem envio as minhas cordiais saudações.

“EMOÇÃO”
Filipe Beja Simões, UV 2005

A minha participação na UV só é com-
parável à primeira vez que representei 

Águeda num Congresso da JSD: um misto de Emoção, Respon-
sabilidade, Entreajuda e Amizade.
Foi das melhores experiências por que passei ao longo de mais 
de 16 anos de JSD. Recordo com saudade as intervenções de 
Rui Rio, Paula Teixeira da Cruz, Agostinho Branquinho, Rodrigo 
Moita de Deus entre outros, sem esquecer o fantástico Reitor da 
UV, Carlos Coelho, e a sua inesgotável energia, profissionalismo 
e dedicação.
Três “conselhos” à turma de 2009: aproveitem bastante, per-
guntem sem o politicamente correcto e cumpram os horários!!! 

“CONHECIMENTO”
Lisete Rodrigues, UV 2006

A vossa UV será um legado para a vida. Em 
Castelo de Vide ser-vos-á proporcionada uma semana de con-
vívio, saber, muito trabalho e reflexão sobre ideologias, actuali-
dade e perspectivas de futuro. Darão por vocês a perguntar-se 
qual o vosso contributo para a mudança. 
Em apenas uma semana, as sessões com ilustres conferencistas 
permitirão um olhar panorâmico sobre o País e o Mundo.
Mas o mais importante de toda esta semana será a imensa 
energia que transportarão para além de Castelo de Vide. 

“PRIVILÉGIO”
Pedro Pimpão, UV 2007 

Começo por dizer que és um ver-
dadeiro privilegiado ao fazeres parte do universo UV: o maior 
exemplo de formação política e cívica alguma vez pensado em 
Portugal.
A minha passagem pela UV foi um momento marcante: fiz ami-
zades duradouras e vivi experiências únicas. Para que a vossa 
experiência seja igualmente gratificante, aconselho a que se en-
treguem a fundo em todos os desafios que vos forem propostos. 
Aproveitem ao máximo e depois… contem-me como foi!

“AMIZADE”
Maria Pires, UV 2008

Candidatei-me à UV porque uma 
grande amiga quase me obrigou! Ia sem esperança sequer de 
ser seleccionada. Mas fui!!!
Tanto a nível académico como pessoal, a UV foi uma das expe-
riências mais fantásticas que tive o prazer de viver e, chegando 
sem expectativas, senti a UV como uma agradável surpresa!
Fui de saco vazio e voltei com ele atulhado de encontros e reen-
contros, de horas de trabalho enriquecedor, de fragmentos de 
sabedoria que o brilhante leque de oradores connosco partilhou 
e bastante diversão pelo caminho!
A ti que vais agora entrar na UV e iniciar um percurso ines-
quecível, desejo-te um bom trabalho! Vive tudo com intensi-
dade, aproveita cada momento e tenta organizar o teu tempo 
de modo a colheres tudo o que esta semana te proporcionará! 
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